Margaretha Albertina Maria (Marga) Klompé (Arnhem, 16
augustus 1912 – Den Haag, 28 oktober 1986) was een
Nederlands politica namens de Katholieke Volkspartij (KVP).
In 1956 werd ze de eerste vrouwelijke minister van
Nederland. Ze was de eerste vrouw die de eretitel minister
van Staat kreeg (1971-1986).
Marga Klompé is een van de belangrijkste grondleggers van
de verzorgingsstaat. De Algemene bijstandswet van 1965,
die Nederlanders levensonderhoud garandeert, is van haar
hand. Om die reden is zij opgenomen in de Canon van Nederland.[1]
Klompé studeerde scheikunde (1929 tot 1937 bij Hugo Rudolph Kruyt) aan de Universiteit Utrecht en
promoveerde in de wis- en natuurkunde (1941 bij Hugo Rudolph Kruyt) aan dezelfde universiteit.[3]
Vanaf 1942 studeerde ze als dertigjarige nog geneeskunde; deze medische studie moest ze echter
afbreken naar aanleiding van de sluiting van de universiteit. Van 1932 tot 1949 was ze lerares
scheikunde.
Margaretha Albertina Maria Klompé was een Nederlands politica namens de Katholieke Volkspartij.
In 1956 werd ze de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Ze was de eerste vrouw die de eretitel
minister van Staat kreeg. Marga Klompé is een van de belangrijkste grondleggers van de
verzorgingsstaat.
Laatste jaren
Kort nadat ze stopte als minister werd ze benoemd tot minister van Staat. Klompé zette zich
vervolgens in voor de kerk en ging deel uitmaken van de pauselijke commissie Justitia et Pax.[4] Na
haar pensioen zou ze zich ook niet meer bemoeien met de Haagse politiek.[2]
In het midden van de jaren tachtig werd ze ernstig ziek, maar Klompé besloot te blijven werken. Haar
zuster Charlot verzorgde haar in de laatste maanden van haar leven. De ongehuwde Marga Klompé
besloot dat er bij haar uitvaartdienst niet over haar persoon mocht worden gesproken. Marga
Klompé werd gecremeerd in het Crematorium Ockenburgh in Den Haag. Haar as werd verstrooid op
de Noordzee.
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